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Elektro-optik ürün geliştirme kategorilerinde en 
yüksek askeri standartları karşılayan ve “Savunma 
Sanayinin Milli Gözü” felsefemizi ortaya koyan 
optik bileşenlerin yanı sıra gündüz görüş dürbünleri, 
gece görüş dürbünleri, keskin nişancı dürbünleri, 
açık ve kapalı refleks nişangahları, gece görüş ve 
termal eklentiler ile sürekli odaklı termal kamera 
objektifleri üretiminde sektör lideridir. 

30,000 m2 alan üzerine kurulmuş 7500 m2 kapalı 
üretim tesisine sahip olan tesiste tasarım ve 
ürün geliştirme  faaliyetleri kapsamında; tabanca 
refleks nişangah ailesi, 3X silah üstü dürbün, lazer 
noktalayıcı, zırhlı araç periskop ailesi ve holografik 
refleks nişangah ürünleri seri üretime geçmiştir.

In addition to optical components that meet the 
highest military standards in all rifle-mounted 
electro-optic product development categories 
and reveal our “Defense Industry’s National Eye” 
philosophy, day vision binoculars, night vision 
binoculars, sniper binoculars, open and closed reflex 
sights, night vision and thermal is the industry 
leader in the production of continuously focused 
thermal camera lenses with add-ons.

Within the scope of design and product development 
activities at the facility, which has a 7500 m2 closed 
production facility built on an area of   30,000 m2; 
pistol reflex sight family, 3X gun-mounted scope, 
laser pointer, armored vehicle periscope family and 
holographic reflex sight products went into mass 
production.



Aselsan Sivas hassas eletro-optik ürünlerin seri 
üretimini yapmaktadır. Hassas montajda yer 
alan kritik işlemlerde sadece eğitimli gözler ve 
deneyimli eller vardır. Aselsan Sivas tüfek üstü 
dürbünleri fabrikadan çıkmadan önce sahada 
dahi karşılaşamayacağı birçok durum için test 
edilir. Şok testlerimiz sırasında tüfek üstü 
dürbünlerimiz, çoklu eksende, tüfek üstünden 
alınan gerçek şok değerlerine göre tekrarlanan 
darbelere dayanmalıdır. Daldırma testlerinde askeri 
standartlarda sızdırmazlık dayanımı sağlamalıdır. 
Her test sonrasında ürünlerimiz tekrar titizlikle 
kontrol edilerek tolerans değerler içerisinde kaldığı 
doğrulanır.
Aselsan Sivas tüfek üstü dürbünleri mekanik üretim 
hassasiyeti, optik üretim kalitesi ve dayanıklılık 
testleri sonrasında sevk edilir.

Aselsan Sivas is engaged in mass production of 
precision electro-optical products. Only trained 
eyes and experienced hands are involved in the 
critical operations involved in precision assembly. 
Before leaving the factory, Aselsan Sivas riflescopes 
are tested for many situations that they cannot 
encounter even in the field. During our shock tests, 
riflescopes should withstand repeated impacts that 
the real data taken from the real rifle shooting in 
multiple axes. It should provide sealing resistance 
at military standards in immersion tests. After 
each test, our products are meticulously checked 
again and it is verified that they remain within the 
tolerance values.
Aselsan Sivas riflescopes are shipped after 
mechanical production precision, optical production 
quality and durability tests. 
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HOLOBRIGHT
Holografik Refleks Nişangah

3X MAGNIFIER
3X Büyütme Optiği

A960
1,5X-6X Gündüz Görüş Nişangahı

ARN 12
Açık Refleks Nişangah

• Holographic Reflex Sight

• 3X Magnifier

• 1,5X-6X Day Sight

• Reflex Sight

Anahtar Özelliker  • Key Features List

Sıcaklık Şoku • Temprature Shock Test Vibrasyon Testi • Vibration Test

Referans Kaçıklığı • Solid Zero Test Daldırma Testi • Immersion Test

Şok Testi • Shock TestDüşme Testi • Drop Test

Dayanıklılık Testleri

Değişen çevre koşullarına karşı 
cihazın korunmasını sağlamak 
için kuru nitrojen uygulanarak 
sızıntı olmadığı doğrulanmış 
ve daldırma testi yapılmıştır. 
Kuru nitrojen uygulaması 
buğulanmayı önlemektedir.

Ürün kullanılacağı silahın 
geri tepme ve titreşimlerini 
simüle eden sistemlerde 
test edilmiştir.

Ürün toz ve belirli 
tazyikteki sıvı akışına 
maruz bırakılarak 
sızdırmazlığı test 
edilmiştir.

Üründe paralaks ayar 
imkanı bulunmaktadır.

Ürünler belirlenen 
sürelerde 
kullanılmadığında 
kendini kapatarak pil 
tüketimini önlemektedir.

Çevre koşullarına karşı cihazın 
korunmasını sağlamak 
için 1 metre derinlikte 30 
dakika suya dayanıklılık test 
edilmiştir.

Optik sistemin daha iyi 
ışık geçirgenliği, optimum 
parlaklık, istenilen dalga boyu 
ve renk spektrumuna ulaşması 
için optik ince film kaplama 
prametreleri dahilinde 
kaplama uygulanmıştır. 

Üründe kullanılan 
optik birime aktarılan 
retikıl deseninin 
balistik ölçümlere 
uygunluğu kontrol 
edilmiştir.  

Ürün optik sisteminde 
tasarım doğrulamarı  
yapılarak ve optik ince film 
kaplama parametlerine uygun 
kaplamalar uygulanarak 
istenilen bant genişliğine 
getirilmiştir.

HOT
and COLD

Durability Test

Ürünlerimizin hepsinde -30°C / +55°C limitlerinde 
çalışma sıcaklığı ve -40°C / +70°C limitlerinde 
depolama sıcaklığı testleri uygulanmaktadır.

Her model kullanılacağı silahın geri tepme ve 
titreşimlerini simüle eden sistemlerde test 
edilmektedir.

Ürünlerimizin etkili menzilini simüle eden sistemlerde 
sıfırlanan cihazlar  test kriterlerine uygun olan 500, 1000 ve 
2000 atışlık mukavemet atışları uygulanarak retikılın kayması 
hassasiyeti korunur.

Ürünlerimizin değişen çevre koşullarına karşı 
korunmasını sağlamak için kuru nitrojen uygulanarak 
sızıntı olmadığı doğrulanmakta ve daldırma 
testi yapılmaktadır. Kuru nitrojen buğulanmayı 
önlemektedir.

Ürünlerimizin kullanılacağı silahın geri tepme ve 
titreşimlerini ivme zaman grafiğine göre simüle eden 
sistemlerde test edilmektedir.

Üretilen tüm elektro optik sistemlere düşme testi 
uygulanarak dayanıklılığı kontrol edilmektedir.



7

w
w
w.
ah
o.
co
m
.tr

1 2

3

4



HOLOBRIGHT SIGHT
HoloBright Holografik Nişangah
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Işık Kaynağı / Light Source
Kırmızı Nokta Büyüklüğü / Red Dot Size
Yanca Klik Sayısı / Azimuth Adjustment
Yükseliş Klik Sayısı / Elevation Adjustment
Yanca Klik Aralığı / Azimuth Click Range
Yükseliş Klik Aralığı / Elevation Click Range
Pikatini Ray Sök Tak Kaçıklığı / Picatinny Mount/Demount Tolerance
Paralaks Değeri / Parallax
Pencere Boyutu / Window Size
Aydınlatma / Illumination

Pil / Battery
Boyutlar / Dimensions
Ağırlık / Weight

Laser
68 MOA ring with 1 MOA dot
50
50
1 Click = 0.5 MOA
1 Click = 0.5 MOA
Max 1 MOA
Max 1 MOA
30x23 mm
20 daylight settings (10 additional settings) 
for GEN I through III + Night Vision Devices
CR 123
96x60x75 mm
≤320 g

Aydınlatmalı Şebeke
Gece Görüş ve Eklentileri ile Kullanıbilir
Illuminated Reticle
Ability to Assemble With Night Vision Devices and Clip-Ons

• HOLOGRAFİK NİŞANGAH   •   AYDINLATMALI ŞEBEKE   •  ERGONOMİK
• HOLOGRAPHIC SIGHT  • ILLUMINTED RETICLE  • ERGONOMIC

HoloBright Holografik Refleks Nişangah sıfır paralaks, ergonomik tasarımı sonucu tüfek ile bütün 
olma, iki göz açık kullanım ve gece görüş cihazlarıyla uyumluluk özellikleriyle hızlı hedef tespitine 
olanak sağlamaktadır.

Zero parallax, being integrated with the rifle as a result of its ergonomic design, two eyes open use and compatibility 
with night vision devices, which allow fast target detection; HoloBright Holographic Reflex Sight



HOLOBRIGHT
HOLOGRAPHIC 
REFLEX SIGHT
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Dünya’da ikinci, Türkiye’de ise ilk olan Holografik 
Refleks ürününün tasarım süreçleri optik tasarım ve 
mekanik tasarım olarak iki aşamalı gerçekleşti. Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin teknik isterleri doğrultusunda 
ürünün boyutlarını ve ağırlığını mümkün olduğunca 
küçük ve hafif tutmaya çalıştık. Tasarım aşamasında 
ürünün boyutunu her adımda daha da küçülttük. Bu 
küçültme işlemi optik ve mekanik tasarımda yapılan 
optimizasyon çalışmaları ile mümkün olmuştur. Bu 
ürünün yerlileştirilmesi ile Türkiye’de ilk, dünyadaki 
ikinci holografik refleks nişangahı üretmiş olduk. 
Holografik Refleks cihazımızı sahada sorunsuz bir 
şekilde askerimizin kullanacak olması tüm ekibimizin 
emeklerinin karşılığını alması demektir. 

The design processes of the Holographic Reflex 
product, which is the second in the world and the first 
in Turkey, took place in two stages as optical design 
and mechanical design. In line with the technical 
requirements of our Turkish Armed Forces, we tried 
to keep the dimensions and weight of the product as 
small and light as possible. During the design phase, 
we reduced the size of the product at every step. This 
reduction process was made possible by optimization 
studies in optical and mechanical design. With the 
localization of this product, we have produced the 
first holographic reflex sight in Turkey and the second 
in the world. The fact that our soldiers will use our 
Holographic Reflex device in the field without any 
problems means that our entire team will be rewarded 
for their efforts.

Saha ve operasyonel deneyimlerime dayanarak holografik refleks nişangah ürününün kullanıcının ihtiyaçlarını her  
ortamda ve askeri koşulda en iyi şekilde karşıladığını söyleyebilirim. Farklı zamanlarda ürün geliştirme aşamasında ve 
son ürün olarak deneyimleme imkanına sahip oldum. Gerek dar alanlarda gerekse açık arazide 3 büyütmeli nişangah ile 
kullandığımız holografik nişangah ürününün emsallerine göre üstün bir performans sergilediğini söyleyebilirim. En dikkat 
çeken yanları;
•  Pikatini raya sahip tüm tüfeklerle uyumlu
•  Hafif özel alaşım alüminyum gövde
•  Cerakote kaplama ile arttırılmış yüzey dayanımı
•  Optik birim çizilmelere ve kırılmaya karşı dayanıklı 
•  Ayarlanabilen ışık şiddeti.
•  2 MOA nokta boyutu
•  Gece görüş desteği
•  3 metre derinlikte 30 dakika su dayanımı.
•  Yüksek pil ömrü
Askerimizin ve emniyet güçlerimizin en çok tercih ettiği bu ürünün milli
imkanlarla üretilerek benzerlerinden çok daha üstün olduğunu görmek beni çok gururlandırdı.

Based on my field and operational experience, I can say that the holographic reflex sight 
product best meets the needs of the user in any environment and military conditions. 
At different times, I had the opportunity to experience the product development phase 
and as a final product. I can say that the holographic sight product, which we use with 
the 3-magnification sight, both in narrow areas and in open fields, shows a superior 
performance compared to its peers. The most striking aspects are;
• Compatible with all rifles with a picatini rail
• Lightweight special alloy aluminum body
• Increased surface strength with Cerakote coating
• Optical unit is resistant to scratches and breakage
• Adjustable light intensity.
• 2 MOA dot size
• Night vision support
• 30 minutes water resistance at 3 meters depth.
• High battery life
I am very proud to see that this product, which is the most preferred by military and security 
forces, is much superior to its counterparts by being produced with national means.
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Tasarımcı Görüşleri Kullanıcı Görüşleri

DESIGNER
OPINIONS USER OPINIONS



HOLOBRIGHT
HOLOGRAPHIC REFLEX SIGHT
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USER OPINIONS



PRS 20-120 PISTOL REFLEX SIGHT
PRS 20-120 Tabanca Refleks Nişangah
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Işık Kaynağı/ Light Source
Büyütme / Magnification
Optik Kaplama / Optical Coating
Lens Tipi / Lens Type
Pil / Battery
Pil Ömrü / Battery Life
Şebeke Aydınlatma / Reticle Illumination
Gövde Malzemesi / Housing Material
Ağırlık / Weight
Boyutlar / Size

LED
1X
Anti-Reflection
Polycarbonate or Glass
CR 2032
1000 Saat/Hours
Evet/Yes
Aluminum
30 g
H:23mm x L:42mm x W: 25mm

Klik sesi
Hareketsiz kalınca 30 dakika sonra otomatik kapanma
Hızlı & Kolay Nişan Alma
Click Sound
Quick & Easy Aiming

OPSİYONEL AKSESUARLAR
Muhtelif Silahlar İçin Arayüz
Talep Halinde Özel Arayüz Tasarımı

STANDART AKSESUARLAR
Taşıma Çantası
Optik Temizleme Bezi
Artı Allen Takımı

t allen foto koy

OPTIONAL ACCESSORIES
Interface for Various Weapons
Special Interface Upon Request

STANDARD ACCESSORIES
Hard Case
Optical Cleaning Kit
4 Way Allen Kit

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • PARLAKLIK AYARI   • KLİK SESİ   • ERGONOMİK
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ADJUSTABLE RED DOT INTENSITY   • CLICK SOUND      • ERGONOMIC

PRS 20-120 Tabanca Refleks Nişangah, Aselsan Sivas tasarımı olup iki göz açık hızlı nişan alma  
ve atış yapma imkanı sağlamaktadır.
PRS 20-120 Pistol Reflex Sight is designed by Aselsan Sivas and has the opportunity to aim and shoot with two eyes 
open.



PRS 20 PISTOL
REFLEX SIGHT
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Tasarımcı Görüşleri
Tabanca Refleks cihazı isterlerine rağmen küçük yapısı nedeniyle, çok daha uzun tasarım 
sürecine sebep oldu. Tüfek üstü nişangahlarda edindiğimiz tecrübeler tabanca üstü reflekte 
tasarım süreçlerindeki sorunların kök nedenlerini doğru bulmamızı sağladı. Co-withness, klikli 
ve sızdırmaz olması için ve tüm parçaları çok küçük bir alanda topluyor olabilmek bu tecrübeye 
dayanmaktadır. Muadil ürünlerde böylesine küçük refleks nişangahlarda plastik malzemeye 
sahip asferik mercekler kullanılmasına rağmen, biz optik tasarımda bir yenilik yaparak cam 
malzemeli ve küresel yüzeye sahip bir mercek tasarladık. Bu sayede ürünün paralaks değerini 
sıfırladık ve kullanıcıya kaliteli bir görüş imkanı sağlamış olduk. Tüm teknik isterleri karşılayıp, 
Tabanca Refleks cihazımızı, ordumuz ve emniyet güçlerimizin kullanacak olması büyük bir 
mutluluktur.

Despite its demands, the Pistol Reflex device caused a much longer design process due to 
its small size. Our experience in rifle-mounted sights enabled us to find the root causes of 
the problems in the design processes of the pistol-mounted reflector. With this experiences 
Co-withness, waterproof and click sound specifications are achieved in a very small space. 
Although aspherical lenses with plastic material are used in such small reflex sights in 
equivalent products, we have designed a lens with a glass material and a spherical surface 
by making an innovation in optical design. In this way, we reset the parallax value of the 
product and provided the user with a quality view. It is a great pleasure for our military and 
police to meet all technical requirements and use our Pistol Reflex device.

DESIGNER OPINIONS
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Kullanıcı Görüşleri
Tabanca refleks ürününü ilk prototip aşamasından son ürün aşamasına kadar 
deneyimleme fırsatım oldu. Tüm sürece baktığımda ürünün çok başarılı hale geldiğini 
söyleyebilirim.Kolay sıfırlama, pratik kullanım, ayarlanabilen ışık şiddeti, ergonomik 
ve hafif yapısı özellikle dikkatimi çekti. Tabanca üzerinde kozmetik olarakta hoş bir 
görüntüsü var. Kendi sınıfında en küçük tabanca refleks nişangah olmasının yanında 
özellikle meskun mahal operasyonlarında çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu küçük 
ebatlarda sızdırmaz, klik özellikli ve küçük Red Dot çapında Dünya’da ki tek üründür. 

I had chance to experince PRS 20 from first prototype stage to final production 
phase. When I think all over the process, PRS 20 comes to very succesful product 
in the final. Easy reset, practical use, adjustable light intensity, ergonomic and light 
structure especially attracted my attention. It has a nice cosmetic appearance on 
the gun. In addition to being the smallest pistol reflex sight in its class, I believe it 
will be very useful especially in urbanize terrain operations.

USER OPINIONS

PRS 20
PISTOL REFLEX SIGHT
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3X MAGNIFIER
3X Büyütme Optiği
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OPSİYONEL AKSESUARLAR
Muhtelif Silahlar için Monte Hamili
Talep Halinde Özel Monte Hamili Tasarımı

STANDART AKSESUARLAR
Koruma Kılıfı
Taşıma Çantası
Optik Temizleme Bezi

OPTIONAL ACCESSORIES
Mounting Adapters For Various Weapons
Special Mounting Adapters Upon Request

STANDARD ACCESSORIES
Soft Case
Hard Case
Optical Cleaning Kit

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • HAFİF   • KOMPAKT   • DAYANIKLI   • HOLOBRIGHT ÜRÜNÜ İLE BİRLİKTE KULLANIM İMKANI
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • LIGHTWEIGHT   • COMPACT   • COMPATIBLE WITH HOLOBRIGHT

Ultra kompakt, hafif ve optik olarak net. Red-dot veya holografik nişangahlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğunda 3X büyütme çok yönlülüğü ile ön plana çıkmaktadır. 
Entegre hızlı serbest bırakma, kam kilidi doğrudan basınçla büyüteci devreye alırken/devre dışı bırakırken hızlı takma/ayırma sağlar. Ayarlanabilir flip mount, sağ veya sol elle 
kullanıma izin verir.

Next level 3X magnification has versatile design when use with Holographic sight. When you need it for your red dot or holographic sight 
in an ultracompact, lightweight, and optically crisp package. Integrated quick-release allows fast attach/detach while camlock engages/
disengages magnifier with direct pressure. Adjustable flip mount allows for right or left-handed use.

Gece Görüş Eklentileri ile Kullanıbilir
Ability to Assemble With Night Vision Devices

Sıfırlamanın Korunması
Boresight Stability

3X
24.5 mm
Var / Available
Var / Available
110 x 60 x 90 mm
263 g
60 mm
7°
Anti Reflection
Var / Available
Var / Available

Büyütme / Magnification
Objektif Lens Çapı / Objective Optic Diameter
Yanca Ayar Tamburası / Azimuth Adjustment
Yükseliş ayar Tamburası / Elevation Adjustment
Boyutlar / Size
Ağırlık (Monte Hamilsiz) / Weight (Without Adapter)
Göz Mesafesi / Eye Relief
Görüş Açısı / Feild of View
Kaplama / Coating
Oküler Dioptri Ayarı / Oculer Diopter Adjustment
Flip/Flop Monte Hamili / Flip / Flop Mounting Adapters



3X MAGNIFIER
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Tüfek üstü dürbün ve nişangahların seri üretim faliyetlerinin yürütüldüğü Aselsan Hassas Optik 
firmasında, yeni tasarım gerektiren 3X büyütmeli dürbün cihazının tasarımını yapmak çok büyük 
bir ayrıcaklıktır. Fabrikamızın deneyimleri ve başarılarını göz önünde bulundururarak tasarım 
süreçlerine başladım. Yaşayacağımız birçok sorunu önceden bilerek tasarım yapmak oldukça 
güzel bir süreçti.
Holografik Refleks cihazımız ile kullanılan 3X büyütmeli, Flip-up özelliğine sahip bu dürbünü 
tasarlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böylece yerli ve milli olarak holografik refleks 
ve 3x büyütmeli dürbün cihazını paket halinde tasarlamış olduk.

It is a great privilege to design a 3X magnification device, which requires a new design, at 
Aselsan Sivas, where the mass production activities of rifle scopes and sights are carried 
out. Considering the experiences and achievements of our factory, I started the design 
processes. It was a very good process to design by knowing before hand many of the 
problems we would experience.
We are very happy to have designed this 3X magnification, Flip-up for use with our 
Holographic Reflex device. Thus, we have designed the holographic reflex and 3x 
magnification device as a package locally and nationally.

Tasarımcı Görüşleri
DESIGNER OPINIONS
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3X MAGNIFIER

Holografik nişangahlarda kullanılmak üzere tasarlanmış 3X büyütmeli dürbün cihazının Flip/
Flop monte hamilinin kullanıcı görüşleri alınarak tasarlandığı hissedilebiliyor. Ürün her türlü çevre 
koşuluna karşı test edilmiş ve görevini yerine getiriyor. Görüntü kalitesi yüksek ve tasarımı ile dikkat 
çekiyor.

It can be felt that the 3X magnification binoculars designed for use in holographic 
sights were designed by taking user opinions of the Flip/Flop mount. The product 
has been tested against all environmental conditions and fulfills its duty. The image 
quality is high and it draws attention with its design.

Kullanıcı Görüşleri
USER OPINIONS
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IR LASER POINTER
IR Lazer Noktalayıcı
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Dalga Boyu / Wavelength
Çıkış Gücü / Output Power
Işın Saçılma Değeri / Beam Divergence Value
Ters Gerilim Koruması / Reverse Voltage Protection
Çalışma Göstergesi / Working Indicator
Uzaktan Kablolu Kumanda Özelliği / Remote Wired Control Feature
Yanca / Yükseliş Hareketi / Azimuth / Elevation Movement
Toplam Klik Sayısı / Total Number of Clicks
Ağırlık / Weight
Pil / Battery

830 nm
15 mW
0.5 mrad
Evet/Yes
Evet/Yes
Evet/Yes
0.5 MOA/click
± 180
150 g
AA Battery

Gece Görüş ve Eklentileri ile Kullanıbilir
Ability to Assemble With Night Vision Devices

IR Lazer Noktalayıcı, gece görüntüleme sistemleri ile birlikte kullanım imkanı, silaha entegre hedef noktalama ve aynı zamanda kara, hava, deniz uygulamaları için elektro-optik 
gözetleme platformlarına uyum sağlamaktadır.

The IR Laser Pointer is an eye-safe laser pointer  designed for integration into electro-optical surveillance/pointing 
systems and weapons for land, air and naval applications.

STANDART AKSESUARLAR
Picatinny Adaptörü
Koruma Kılıfı
Taşıma Çantası
Optik Temizleme Bezi

STANDARD ACCESSORIES
Picatinny Adapter
Protective Cover
Hard Case (Transportation)
Optical Cleaning Kit

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • ERGONOMİK • DAR SAÇILIMLI LAZER
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC • NARROW DIVERGENT LASER BEAM



IR
LASER POINTER

21

w
w
w.
ah
o.
co
m
.tr



Tasarımcı Görüşleri

DESIGNER
OPINIONS

Teknik isterler doğrultusunda, hali hazırda varolan numune 
araştırmaları yapılarak ve cihazı bir adım öteye çıkarmak için 
IR Laser Noktalayacı tasarım sürecine başladık. Cihaz tüm 
teknik kriterleri sağlayıp, tüm testleri geçecek şekilde tasarım 
ve doğrulama süreçlerini tamamladık. Infrared lazer işaretleyici 
ürünümüzün optik tasarımında kızıl ötesi radyasyona karşı yüksek 
derecede geçirgen asferik mercekler kullanılmıştır. Mercekler ve 
lazer diyot arasındaki mesafenin çok hassas olması dolayısıyla 
optik tasarımdaki tolerans analizine çok önem verilmiştir. Yapılan 
optik tasarım çalışmaları sonucunda 1000 metre menzili olan 
ve 0,5 mrad divergence değerine sahip olan bir lazer işaretleyici 
ürünü seri üretim aşamasına getirilmiştir.

In line with the technical requirements, we started the IR Laser 
Pointer design process by conducting existing sample researches 
and to take the device one step further. We completed the design 
and verification processes so that the device met all technical 
criteria and passed all tests. In the optical design of our infrared 
laser pointer, highly permeable aspherical lenses against infrared 
radiation are used. Since the distance between the lenses and the 
laser diode is very precise, the tolerance analysis in the optical 
design has been given great importance. As a result of the optical 
design studies, a laser pointer product with a range of 1000 meters 
and a divergence value of 0.5 mrad was brought to the mass 
production stage.
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IR LASER
POINTER

Kullanıcı Görüşleri
USER OPINIONS

Farklı operasyonlarda IR lazer işaretleyici kullanma fırsatım olmuştu ve 
Aselsan Sivas  tarafından geliştirilen ürünün saha testlerini yakından 
takip ettim. Kompakt ve hafif IR lazer işaretleyici tüfek veya tabanca 
üstünde görevini yerine getiriyor. Yurt dışı ürünlere göre fiyat avantajı 
ve herhangi bir arıza da servis sunan tesisleri ile Aselsan Sivas, gerçek 
dünyada çalışan, dayanıklılığı kanıtlanmış güzel bir ürün üretmiş. 

I had the opportunity to use an IR laser pointer in different operations 
and closely followed the field tests of the product developed by Aselsan 
Sivas. Compact and lightweight, the IR laser pointer works on a rifle or 
pistol. With its price advantage compared to foreign products and its 
facilities that provide service in case of any malfunction, Aselsan Sivas 
has produced a beautiful product that works in the real world and has 
proven durability.
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ARMOURED VEHICLE PERISCOPES
Zırhlı Araç Periskobu Ailesi

ZAP-400
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ZAP-300
244.4x77x267.5 mm

H: 62° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°

Glass
1064 nm OD 5

Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

ZAP-250
LookUpT15T13

330x108x265.2 mm
H: 88° / V: 21.5°

H: 147.5° / V: 44.25°
Glass

1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
14.3 kg

Boyutlar / Dimension
Görüş Açısı / Field of View (FOV)
Görüş Açısı  / Field of Regard (FOR)
Optik Malzeme / Optical Material
Lazer Koruma / Laser Protection
Balistik Koruma / Ballistic Resistance
Şok Direnci / Shock Resistance
Titreşim Direnci / Vibration Resistance
Ağırlık / Weight

482x108x265.2 mm
H: 112.5° / V: 21.25°
H: 164° / V: 44.25°

Glass
1064 nm OD 5

Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
21.1 kg

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • ERGONOMİK TASARIM
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC DESİGN

Zırhlı Araç Periskobu, araç içerisindeki personelin araç içinden gözlem yapmasını sağlayan optik bir cihazdır.

The Armoured Vehicle Periscope is an optical device that enables the personnel in the vehicle to observe from inside the vehicle.



25

244.4x77x203.5 mm
H: 74° / V: 20.5°
H: 158° / V: 52°

Glass
1064 nm OD 5

Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
4.6 kg

244.4x77x267.5 mm
H: 62° / V: 12°

H: 118° / V: 36.5°
Glass

1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms

Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

M27M17
ZAP-230 ZAP-200



Zırhlı Araç Periskop ailesinin tasarım süreçleri M27 Periskop’u ile başladı. M27 Periskop’unun 
tasarım ve doğrulama süreçleri yaklaşık 1 yıl sürdü. Teknik isterlerde yer alan test koşulları cihazın 
bu 1 yıllık sürecinin 3/2Sini kapsamaktadır. Nihayetinde tüm testleri başarı ile geçen M27 Periskop 
Cihazımız kullanıcı tarafından da test edildikten sonra seri üretime geçmiştir. M27 Periskop 
cihazından edindiğimiz tüm deneyimler ve bilgileri ZAP-300 ve ZAP-400  periskop tasarımlarına 
aktarmamız süreci oldukça kısalttı. Aynı zamanda optik tasarım çerçevesi altında ürüne özel 
yansıtıcı, yansıma önleyici kaplamaların tasarımını ve lazer koruyucu filtrenin tasarımını 
yaptığımız bir çalışma oldu. Ürünün prizmalarına uyguladığımız özel boyalar vasıtasıyla stray 
light önleme ve çevresel koşullara dayanım açısından güçlendirilmiş özellikler sağladık. Bundan 
sonra yeni tasarım gerektirecek periskoplar için de aynı süreçleri uygulayıp, tüm testleri başarı ile 
tamamlamak amacındayız. 

The design processes of the Armored Vehicle Periscope family started with the M27 
Periscope. The design and verification processes of the M27 Periscope took about 1 
year. The test conditions in the technical requirements cover 3/2 of this 1-year period of 
the device. Finally, our M27 Periscope Device, which passed all tests successfully, was 
put into mass production after being tested by the user. Transferring all the experience 
and knowledge we gained from the M27 Periscope device to the ZAP-300 and ZAP-400 
periscope designs shortened the process considerably. At the same time, there was a 
study in which we designed product-specific reflective and anti-reflective coatings and 
laser protective filter under the optical design framework. Thanks to the special paints 
we have applied to the prisms of the product, we have provided enhanced properties in 
terms of stray light prevention and resistance to environmental conditions. From now 
on, we aim to apply the same processes for periscopes that will require a new design and 
to successfully complete all tests.

Tasarımcı Görüşleri
DESIGNER OPINIONS
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ARMOURED VEHICLE
PERISCOPES

Zırhlı araç içerisindeki personelin operasyon sırasında gözlem yapmasını sağlayan ürün yüksek görüş 
açısı ve görüntü kalitesi ile ön plana çıkıyor. Kullanıcının kabin içerisindeki görüş açısının dışarıdan 
hiçbir farkı yok. Operasyonel olarak da karşı saldırı durumunda kullanıcıyı patlamalara dahi koruması 
çok önemli. Periskop cihazına uygulanan kum testi, mantar testi, şok testi ve suya dayanıklılık gibi 
kalifikasyon testleri de ürünün kalitesini göstermekte.

The product, which enables the personnel in the armored vehicle to observe during 
the operation, stands out with its high viewing angle and image quality. The view 
of the user inside the cabin is no different from the outside. Operationally, it is very 
important to protect the user even from explosions in case of a counter-attack. 
Qualification tests such as sand test, fungus test, shock test and water resistance 
applied to the periscope device also show the quality of the product.

Kullanıcı Görüşleri
USER OPINIONS
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